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Tegevusaruanne
Organisatsioonipeamisekseesmärgiks
on
HIV-positiivseteinimeste,
HIVistpuudutatudinimestejaabivalmiteinimesteühendamine,
kespole
ükskõiksedmeieriigitulevikusuhtesningkessaavadtoetada,
esindadaja
ollakasulikud
HIV-positiivseteinimestekogukonnale.
Lähtudesüldinimlikestväärtustestjahumaansuseprintsiipideston
EHPV
eesmärgiks
HIV-positiivseteinimesteelukvaliteediparandamine,
ühendades
mittetulundusühingud,
riiklikusektoriningkommertssektori, eesmärgiga pakkudakvaliteetsetpsühholoogiteenust,
sotsiaalteenuseidningeestkosteteenust. Lisaks parandada ravikvaliteeti ja HIV-diagnostikat.
Võrgustiku loomisest peale on suurt rõhku pandud HIV-positiivsete inimeste erivajadustele,
arvestades soolisi, vanuselisi ja käitumuslikke eripärasid, kuidbsamuti paigutumist
konkreetsesse sotsiaalsesse gruppi. HIV-positiivsete inimeste stigmatiseerimine mõjutab
neid nii psühhologilisest kui ka emotsionaalsest aspektist, samuti on sel otsene seos
elukvaliteediga. Stigma ja sellega kaasnev diskrimineerimine mõjutavad elutegevust, viies
selleni, et HIV-positiivsed inimesed varjavad oma HIV-staatust. Selle tulemuseks on
asjaolu, et nad loobuvad efektiivsest ravist, sotsiaalsest ja psühholoogilisest toest ja
igasugusest muust võimalikust abist. Just seepärast on meie organisatsiooni üheks
peamiseks tegevussuunaks saanud HIV-positiivsete stigma ja diskrimineerimise
vähendamine ühiskonnas. Tänu meie võrgustikule alustas 2006 a. tööd stigma ja
diskrimineerimise komitee, mis 2009 aastal reorganiseeriti EHPV eestkoste osakonnaks.
Võrgustik on aktiivne nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Soovime, et HIV-positiivsed
inimesed saaksid kaasa rääkida seaduste loomisel, teenuste arendamisel ja nende
monitooringul. Mõned sammud eesmärgi poole on juba tehtud. EHPV esindajad võtavad
osa HIV-AIDSiga tegelevate riiklike komisjonide tööst ning üks võrgustiku esindaja kuulub
riiklikusse komisjoni, mis planeerib ARV-ravimite tellimist. Lisaks võtavad võrgustiku
esindajad kuni 2015 aastani osa Teema-gruppide loomisest ja tegevusplaanide
koostamisest, lähtuvalt riiklikule HIV-AIDS strateegiale. Võrgustik on mitmete
rahvusvaheliste organisatsioonide liige. Näiteks: ECUO, AIDS Action Europe, The global
Health Council, ILGA, Civil Society Forum, Stop TB. Mitmel korral on võrgustiku esindajad
võtnud
osa
HIV/AIDS
teemalistest
kõrgetasemelistest
kohtumistest
ÜROs.
Võrgustikusihtgrupid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HIV-positiivsed naised ja mehed.
Rasedadnaisedjalapsed.
Narkootikumidetarbijad.
Mehed kes seksivad meestega (MSM).
HIV-positiivsed inimesed, kes viibivad kinnipidamisasutustes.
Meieprintsiibid:
Austus ja tolerantne suhtumine kliendi suhtes ning püüd mõista tema elulisi vajadusi.
Anonüümsusjakonfidentsiaalsus.
Soov saavutada aina paremaid tööalaseid tulemusi ning olla liidriks oma tegevussuunal.
Meie tegevused põhinevad meie endi vabatahtlikul vastutusel.
Selge arusaam sellest mille suunas me liigume ja miks.
Kõigi meie ressursside suunamine saavutamaks parimaid tulemusi ja lahendamaks
raskemaidki väljakutseid.
Maksimaalselt edukas plaanide realiseerimine ja organisatoorsete tõkete lahendamine.
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Soov jääda parimaks HIV-positiivsete inimeste elukvaliteedi eest võitlevaks
organisatsiooniks Eestis.
• Soovime pidevalt täiustada ja suurendada sotsiaalsete teenuste mahtu ja teha need
HIV-positiivsetele inimestele veelgi kättesaadavamaks ja atraktiivsemaks kui nad hetkel
on.
EHPV liidab paljusid organisatsioone mis pakuvad teenuseid HIVpositiivsetele inimestele.
Meie organisatsioonil on üle 150 liikme. Kasutame innovatiivseid lahendusi nii
HIV-ennetustöös kui tugiteenuste pakkumisel. Oma töid ja tegemisi planeerime vastavalt
väljatöötatud strateegilisele plaanile ning lähtuvalt kooskõlastatud tegevuskavadele.
Tegevusesuunad
•

Meditsiiniteenuste kättesaadavuse parandamine ning tugiteenuste arendamine.
HIV-positiivsete huvide kaitse ja eestkoste.
• Tolerantse keskkonna loomine HIV-positiivsete inimeste suhtes.
• HIV-sfääris töötavate kodanikeühenduste organisatoorse võimekuse suurendamine.
• Vaatamata pidevalt kasvavale klientide hulgale ja riikliku toetuse vähenemisele
HIV-ennetuse tarvis on meil siiski õnnestunud säilitada kõik pakutavad teenused
kvaliteetsetena. Pidev kvaliteedikontroll, konsultantide ja teiste töötajate kvalifikatsiooni
tõstmine, tõhus koostöö partneritega - sotsiaalsete ja meditsiiniliste teenuste
pakkujatega on meie jaoks prioriteetsed. Majanduslik järjepidevus ja strateegilistest
suundadest kinnipidamine on hea kinnitus selle kohta, et meie võrgustik on tõsine ja
väärikas
partner
ningperspektiivikasorganisatsioon.
Ühendadainimesikes
pole
HIV-epideemia problemaatika suhtes ükskõiksed ja neid kes soovivad muuta rasket
olukorda.
• Esindada HIV-positiivse kogukonna huvisid ühiskonnas ja teha koostööd riiklike
struktuuridega.
• Hoida sidet HIV-aktivistide, võrgustiku, HIV-positiivse kogukonna ning ühiskonna vahel.
• Üles kutsuda kõiki huvilisi ning erinevaid organisatsioone koostööle, et lahendada ja
leevendada HIV-probleemi meie riigis.
• Korraldada erinevaid aktsioone, koosviibimisi, ümarlaudu, arutelusid et tõmmata
soosivat tähelepanu HIV-positiivsele kogukonnale.
• Suurendada inimeste teadmisi HIV-teemal.
• Läbi viia seminare, treeninguid ning arendada võrgustiku liikmeid.
• Luua esindused erinevates Eesti regioonides jagamaks infot, korraldamaks aktsioone, et
saaks kiiresti reageerida kriisiolukordades ning saaks HIV-epideemiale seada raamid
kogu vabariigis.
PROJEKTID HIV-kogemusnõustamiseteenus Ida-VirumaalTerviseArenguInstituuditoetusel
Narva, Jõhvi, Kohtla-Järve Kogemusnõustamiseeesmärk on kogemusnõustajateteadmiste
ja
isiklikekogemustebaasilaidata
HIV-positiivsetelinimestel
ja
nendelähedastellahendadaprobleeme
ja
tullatoime
HIV-nakkusestjohtuvateemotsionaalsetekogemustega.
Kogemusnõustajaviibläbiniiindividuaalseidkui
ka
grupinõustamisiningtegeleblisaksjuhtumikorraldusega
ja
nakkushaigustelevikuohjeldamisega Ida-Virumaal.
Nõustamisteenus
on
mõeldudkriisiolukorras
HIV-positiivsetele,
keseisuudaomapsühholoogilisteprobleemidegaomalkäeltoimetulla.
Kogemusnõustaminekõigissellevormidestähendabnõustajaisiklikekogemustetoelabipakkumistlep
ja
enesemääratlemisekstäisväärtuslikuinimesena,
kesvääribnormaalsetelu.
Paljud
HIV-diagnoosisaanudinimesedkardavadomatervisestaatusepaljastamist,
üksindust
ja
kasutust,
kunakogemuste
ja
teadmistepuuduminenendehaiguse
ja
selleravikohtavõibkaasatuuatõsiseidtagajärginagueraklikkus,
haiguseeitamine
ja
soovimatusravisaada.
HIV-kogemusnõustajatööhõlmabniieraviisilistkui
ka
•
•

4

Mittetulundusühing Eesti HIV-positiivsete Võrgustik

2020. a. majandusaasta aruanne

rühmanõustamist ja tihedatkoostöödnakkushaigusteosakondadetöötajateganagumedõed,
sotsiaaltöötajad,
arstid
ja
psühholoogid.
Teenuseosutamiseraamestoimuvadjärgmisedtegevused:

eraviisilinekogemusnõustamine HIV-positiivsetele ja nendelähedastele Ida-Virumaal;
kogemusnõustajagarühmanõustamine
HIV-positiivsetele
ja
nendelähedastele
Ida-Virumaal;
• juhtumikorraldus ja koostöönakkushaigusteosakondadega Ida-Virumaal;
• HIV-positiivsete ja nendelähedastenõustaminetelefoniteel ja veebis.
Juhtumikorraldus
ja
koostöönakkushaigusteosakondadega
HIV-kogemusnõustajatööeipiirdumitteainultkorrektsenõustamisega,
vaidhõlmab
ka
ravirežiimistkinnipidamiseedendamist,
kadunudklientideotsimist,
nendesaatmist
ja
raviletoomistningretroviirusvastaseravimikättetoimetamist, nagu ka abiosutamistarstidele
ja
sotsiaaltöötajatelevastavaltigakonkreetsejuhtumivajadustele.
Kogemusnõustajateebkoostööd
Ida-Virumaakonnanakkushaigusteosakondadega.
Informeeritud patsient. Tugiprogramm. Eesmärk: Klientide motiveerimine regulaarseks
ARV-raviks, et tagada patsiendile täisväärtuslik elu. ARV-ravi pakutakse HIV-positiivsetele,
et parandada nende elukvaliteeti, pikendada eluiga ja vähendada nakkusohtlikust.
Tugiprogrammi eest on vastutavad “võrdnevõrdsele“konsultandid, kel on isiklik kogemus
HIV-viirusega elamisel, hepatiidi põdemise kogemus ja/või narkosõltlase kogemus.
ARV-ravi piirab HIVi arengut inimese organismis ja lubab HIVpositiivsetel inimestel
märkimisväärselt kauem elada ning olla võimeline tööks. Need kes läbivad edukalt
tugiprogrammi,
saavad
preemiaks
motivatsioonikupongi.
HIVistmõjutatudperedelasteelukvaliteediparendamine
Projektieesmärk
on
HIV-nakkusestmõjutatudperedeskasvavatelasteelukvaliteeditõstminelapsevanematepädevusetõst
kus
last
on
vajalikteavitadatõsisest,
ravimatusthaigusest.
Peamisedtegevusedprojektiraames on teabeloengud, psühholoogilinerühmateraapia ja
eraviisilinenõustamine.
TaolinelähenemineõpetabHIVistmõjutatudpereliikmetele,
kuidasolulist, entrasketinformatsiooniteistelepereliikmeteleedastada ja sedavastuvõtta,
säilitadesseejuuresturvalisust
ja
usaldust.
Teave,
midalapselevahendatakseturvalisesõhkkonnas,
võibaidatalapseltoimetullaühiskonnapoolsediskrimineerimise
ja
häbimärgistamisega.
Psühholoogiliserühmateraapiaeesmärk
on
ravimatuhaigusegaelavatelapsevanemateressurssidetugevdamine.
Eraviisilisepsühholoogilisetööeesmärk
on
arendadaperekonnasteabeelutervetintegreerimistsoodustavaidinimsuhteid. HIV-positiivsete
inimest eestkoste Võrgustiku heaks töötavad inimesed, kes seisavad HIV-positiivsete
inimeste huvide ja õiguste eest. Nende eesmärk on HIV-teemaga seotud organisatsioonide
koostöö edendamine, HIV-problemaatika kohta info jagamine, HIV-positiivsete kogukonna
esindamine sotsiaalses, poliitilises ja majanduslikus sfääris. Üheste visioonide
formuleerimine HIV-positiivsete inimeste erisuste kohta. Riiklike struktuuride, meedia ja
juhtorganite informeerimine HIV-statistika osas. Edastame HIV-teemalist infot ja tegeleme
HIV-ennetustööga ning propageerime ja võimaldame HIV-kiirtestimist üle Eesti.
HIV kiirtestimine Viime läbi ja propageerime HIV-kiirtestimist üle Eesti. Parim viis HIViga
võitlemiseks on HIV-kiirtestimise kättesaadavaks tegemine ning õigeaegselt alustatav ravi.
Mida rohkem inimesi on teadlikud oma HIV-staatusest, seda tõenäosemalt alustavad nad
õigeaegselt ARV-raviga ning saavad elada täisväärtuslikku elu. Kiirtestimine võimaldab
teada saada oma HIV-staatuse mõne minutiga. Massilised kiirtestimisüritused Eestis on
üldsuses äratanud huvi HIV-probleemi suhtes. WWW.EHPV.EE Koduleht sisaldab eelkõige
uudiseid ja informatsiooni HIVi kohta. Lisaks virtuaalset suhtluskeskkonda (foorum,
kuulutused ning veebipõhine konsultatsiooniteenus). Kodulehega liitunud saavad
iganädalaselt valiku värskeid HIVuudiseid oma e-mailile. Saab tutvuda meie
organisatsiooniga,
infomaterjalidega,
fotogaleriiga,
ülesvõtetega
möödunud
HIV-teemalistest aktsioonidest ning meie teenustega: konsultatsioonid sotsiaalsfääris,
psühholoogilised
ja
psühhoterapeutilised
töötoadja
„võrdnevõrdsele“konsultatsiooniteenusega.
Viidatud
on
ka
meie
toredatele
koostööpartneritele. Lisaks on EHPV esindatud Facebookis. See keskkond on sobilik
enesetutvustuseks, uudiste ja fotomaterjali eksponeerimiseks. Peegeldame seal erinevaid
aktsioone ning pakume infot meie tegevussuundadest ja organisatsiooni missioonist.
Kodulehel suhtleme publikuga läbi tekstilise ja audiovisuaalse formaadi. HIV-positiivsete
Võrgustiku tegevliikmete artikleid ja arvamuslugusid kuvatakse regulaarselt kodulehel ning
5
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Viime läbi HIV-positiivsete suvepäevi, kus osalevad võrdne-võrdsele konsultandid,
spetsialistid ja infektsionistid, HIV-sfääris igapäevaselt töötavad inimesed ja
HIV-positiivsed
patsiendid,
et
jagadainformatsiooni,panustadatäiendkoolitusse,
ningrääkidaoma kogemustest.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

41 547

42 913

9 277

5 920

50 824

48 833

50 824

48 833

Võlad ja ettemaksed

7 021

12 298

Kokku lühiajalised kohustised

7 021

12 298

7 021

12 298

630

630

35 905

73 099

7 268

-37 194

43 803

36 535

50 824

48 833

Lisa nr

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad

2

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

3

Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2020

2019

Lisa nr

152 895

139 475

6 357

1 285

159 252

140 760

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-21 319

-48 125

Mitmesugused tegevuskulud

-52 498

-55 379

4

Tööjõukulud

-76 633

-75 912

5

Muud kulud

-736

457

-151 186

-178 959

8 066

-38 199

-798

1 005

7 268

-37 194

Tulud
Annetused ja toetused
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2020

2019

8 066

-38 199

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-3 357

-560

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

-5 277

4 987

-568

-33 772

Muud laekumised finantseerimistegevusest

26

1 005

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

26

1 005

-542

-32 767

42 913

75 680

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-542

-32 767

Valuutakursside muutuste mõju

-824

0

41 547

42 913

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem

Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/ Osakapital
nimiväärtuses/ Reservkapital

Akumuleeritud tulem

31.12.2018

630

73 099

73 729

Korrigeeritud saldo
31.12.2018

630

73 099

73 729

-37 194

-37 194

Aruandeaasta tulem
31.12.2019

630

35 905

36 535

Korrigeeritud saldo
31.12.2019

630

35 905

36 535

7 268

7 268

43 173

43 803

Aruandeaasta tulem
31.12.2020

630
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti HIV-Positiivsete võrgustik 2020 . aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse
standardiga,mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatudarvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Finantsaruandluse standardi põhinõudedon
kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamiseseadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.
MTÜ EHPV kasumiaruanne on koostatudRaamatupidamise seaduse toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.Raamatupidamise aastaaruanne
on koostatud eurodes.

Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes
kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid
kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Tehingud välisvaluutas kajastatakse raamatupidamises tehingupäeval kehtinud Euroopa Keskanga valuuta kursi alusel. Aruandes
on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansikuupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursi järgi.
Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.
Nõuded ja ettemaksed
Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid
eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva
nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses turustus- või üldhalduskuludesse. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg
on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.
Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu
lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenõoliselt laekuvas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 3000 eur ning kasutusega üle ühe aasta.
Põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara
amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.
Ettevõte kasutab põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.
Immateriaalsete põhivarade kasulek eluiga on 3 aastat.

Rendid
Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised varade omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.
Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina. Kasutusrendi maksed rentnikuna kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.
Finantskohustised
Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetamismaksumuses, mis
sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste
finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi
finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused
Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.
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Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja
sihtfinantseerimine laekub.
Jagatud toetused
Jagatavad toetused kajastatakse tekkepõhiselt kohustise ja kuluna hetkel kui on tehtud otsus nende väljamaksmise kohta.

Seotud osapooled
Ettevõte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele
otsustele. Sihtasutus käsitleb seotud osapooltena:
• tegevjuhtkonda;
• eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedasi pereliikmeid ja nendega seotud äriühinguid

Aruandekuupäevajärgsed sündmused
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustiste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid aruandekuupäeva
ja aruande koostamise päeva vahel, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.
Aruandekuupäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustiste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise
majandusaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruandes

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020
Nõuded ostjate vastu
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Muud makstud
ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
8 288

8 288

989

989

968

968

21

21

9 277

9 277

31.12.2019

12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

4 628

4 628

Ettemaksed

1 292

1 292

Tulevaste perioodide
kulud

968

968

Muud makstud
ettemaksed

324

324

5 920

5 920

Kokku nõuded ja
ettemaksed
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Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

857

857

4 953

4 953

Maksuvõlad

910

910

Muud võlad

301

301

7 021

7 021

Võlad töövõtjatele

Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2019

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

4 313

4 313

Võlad töövõtjatele

6 114

6 114

Maksuvõlad

1 871

1 871

12 298

12 298

Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Üür ja rent
Mitmesugused bürookulud

2020

2019

14 637

13 872

9 757

10 609

Lähetuskulud

980

3 435

Koolituskulud

2 666

10 891

490

544

Raamatupidamise ja audiitork. teenused

5 585

684

Reklaamikulud

1 083

126

Telefon, faks

4 733

5 343

Pangateenused

365

349

Transpordikulud

5 268

5 471

Psühholoogiline nõustamine

5 000

3 595

Supervisioon

1 934

0

0

460

52 498

55 379

2020

2019

Palgakulu

63 200

56 717

Sotsiaalmaksud

13 433

19 195

Kokku tööjõukulud

76 633

75 912

7

7

Trükiteenused

Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
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Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2020

31.12.2019

3

4

2020

2019

14 049

13 200

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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